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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 920/RG din 16.02.2016 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 Încheiat astăzi 16 februarie 2016 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni la care participă 14 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsește doamna Axinte 

Petronela.    

 Domnul Slădaru Dorin - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 270/2016 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe 

care o supune spre aprobare plenului: 

Proiecte de hotărâre:  

1) Darea în administrare Ocolului Silvic Răducăneni a fondului forestier aflat în proprietatea 

Comunei Răducăneni; 

2) Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în vederea exprimării 

votului în Adunarea Generală a A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de aderare a Comunei 

Sagna, județul Neamț la A.R.S.A.C.I.S.; 

3) Aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de management integrat 

al deșeurilor în Județul Iași; 

4) Modificarea și completarea Hotărârii nr. 14/2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

privind aprobarea Planului investițiilor pentru anul 2016 în Comune Răducăneni. 

5) Aprobarea întocmirii de studii de fezabilitate, în scopul reabilitării/modernizării unor unități de 

învățământ în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare, pentru următoarele 

obiective: 

- Școala Gimnazială din satul Roșu; 

- Școala Primară Bazga din satul Răducăneni; 

- Școala Primară Trestiana din satul Răducăneni.      

Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi.  

 În continuare, secretarul comunei dă citire procesului – verbal al ultimei şedinţe, proces – verbal 

al cărui conţinut este aprobat în unanimitate.    

 Se trece la ordinea de zi.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 595/RG/2016 al primarului comunei prin care se propune 

darea în administrare Ocolului Silvic Răducăneni a fondului forestier aflat în proprietatea publică a 

Comunei Răducăneni. În urma discuțiilor și din cauza lipsei contractului de administrare, cu doar 3 

voturi „pentru”, proiectul de hotărâre este respins.   

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 727/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei 

Răducăneni în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea 

de aderare a Comunei Sagna, județul Neamț la A.R.S.A.C.I.S. Consiliul local aprobă aderarea și adoptă 

în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 16. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 728/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare aferent 

Sistemului de management integrat al deşeurilor în Județul Iași. Consiliul Local aprobă proiectul de 

hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 17. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 837/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 14/29.01.2016 a 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea Planului investiţiilor pentru anul 2016 în 

Comuna Răducăneni.. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în 

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 18. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 837/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri aprobarea elaborării de studii de fezabilitate pentru reabilitarea și 

modernizarea unor unități de învățământ, în scopul obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare. Se 



Pagina 2 din 2 

precizează că este vorba despre școlile din Roșu, Bazga și Trestiana. Consiliul Local aprobă proiectul 

de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 19. 

 

      Nefiind alte subiecte pe ordinea de zi şi nici alte propuneri ale consilierilor locali, preşedintele 

de şedinţă declară şedinţa închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.   

 

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                   Consilier local,   

 

                                SLĂDARU DORIN                               
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